
 

 
 

VYSOKÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ- 

TECHNICKÁ UNIVERZITA OSTRAVA 

Hornicko- geologická fakulta 

Institut geologického inženýrství 

 

 

LABORATORNÍ STANOVENÍ PETROFYZIKÁLNÍ 

CHARAKTERISTIKY VYBRANÝCH VZORKŮ 

VRTNÉHO JÁDRA 

 

bakalářská práce 

 

 

 

Autor:       Martina Halatová 

Vedoucí bakalářské práce:   Ing. Michal Porzer 

 

 

Ostrava 2013 

 

  



 

 
 

Prohlášení: 

- Celou bakalářskou práce včetně příloh jsem vypracovala 

samostatně a uvedla jsem všechny použité podklady a literaturu. 

- Byla jsem seznámena s tím, že na moji bakalářskou práci se plně 

vztahuje zákon č.121/2000 Sb. – autorský zákon, zejména § 35- 

využití díla v rámci občanských a náboženských obřadů, v rámci 

školních představení a využití díla a § 60- školní dílo. 

- Beru na vědomí, že Vysoká škola báňská- Technická univerzita 

Ostrava (dále jen VŠB-TUO) má právo nevýdělečně, ke své vnitřní 

potřebě, bakalářskou práci užít (§ 35 odst. 3). 

- Souhlasím s tím, že jeden výtisk bakalářské práce bude uložen 

v Ústřední knihovně VŠB-TUO k prezenčnímu nahlédnutí a jeden 

výtisk bude uložen u vedoucího bakalářské práce. Souhlasím 

s tím, že údaje o bakalářské práci, obsažené v Záznamu o 

závěrečné práci, umístěném v příloze mé bakalářské práce, budou 

zveřejněny v informačním systému VŠB-TUO. 

- Souhlasím s tím, že bakalářská práce je licencována pod Creative 

Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported 

licencí. Pro zobrazení kopie této licence, je možno navštívit http:// 

- Bylo sjednáno, že s VŠB-TUO, v případě zájmu z její strany, 

uzavřu licenční smlouvu s oprávněním užít dílo v rozsahu § 12 

odst. 4 autorského zákona. 

- Bylo sjednáno, že užít dílo- bakalářskou práci nebo poskytnout 

licenci k jejímu využití mohu jen se souhlasem VŠB-TUO, která je 

oprávněna v takovém případě ode mne požadovat přiměřený 

příspěvek na úhradu nákladů, které byly VŠB-TUO na vytvoření 

díla vynaloženy (až do jejich skutečné výše). 

 

V Ostravě dne: 30.4.2013    Martina Halatová 

 

 

  



 

 
 

Anotace bakalářské práce 

V této práci je nastíněna problematika měření vybraných petrofyzikálních 

vlastností vrtného jádra z pískovce. Znalost této problematiky může napomoci 

pochopení interakcí mezi kapalinami a horninou. V první části práce jsou stručně 

vysvětleny některé z vlastností. Další části jsou věnovány teorii, způsobům měření a 

interpretaci dat získaných ze vzorků hořického pískovce. Součástí práce je i  

petrografický popis horniny. 

Klíčová slova: petrofyzikální charakteristika, laboratorní měření, hořický 

pískovec 

 

 

Summary 

This bachelor thesis describes the problems of measurement of selected drill 

core petrophysical properties of sandstone. Knowledge of these issues may help to 

understand the interactions between fluids and rocks. The first section briefly 

explains some of the features. Other parts are devoted to the theory, methods of 

measuring and interpreting the data obtained from samples Hořice sandstone. The 

petrographical desriction of rock is included. 

 

Keywords: petrophysical characteristics, laboratory measurements, Hořický 

sandstone 
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1. Úvod 

Znalost petrofyzikálních charakteristik nám umožňuje porozumět 

interakcím, ke kterým dochází při kontaktu horniny s tekutinou. Mezi nejdůležitější 

vlastnosti horniny patří její porozita a permeabilita po plyn, vodu nebo ropu. Tyto 

vlastnosti se zjišťují pomocí měření na  porozimetrech a permeametrech, kdy se 

zkoumané vlastnosti zjišťují na vrtných jádrech vybrané horniny. Jádra představují 

reprezentativní část z horninového bloku, a zjištěné hodnoty nám poskytují 

představu o chování celé horniny.  

Pro účely této práce byl zvolen hořický pískovec, jež je snadno dostupný a 

poskytuje nám téměř reálný model ložiska uhlovodíků.  

Hlavním cílem této práce je stanovit porozitu a permeabilitu, jako 

nejdůležitější vlastnosti, a jejich závislost na tlaku, který působí na vzorek. 
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2. Petrofyzikální charakteristiky a jejich význam 

Mezi klíčové vlastnosti kolektorských hornin patří porozita, propustnost 

neboli permeabilita a vlastní smáčivost horniny a nasycení tekutinou. 

Textura sedimentárních hornin je určena tvarem zrn a zakulacením, jejich 

velikostí a vytříděním, orientací a stlačením a chemismem tmele. Specifické 

kombinace těchto proměnných můžou odhalit informace o diagenetických a 

katagenetických procesech a mechanismech během transportu, ukládání a 

stlačování a deformace sedimentárního materiálu. V některých případech, může 

textura (struktura) poskytnout informace o formování fyzikálních parametrů jako 

permeability a porozity.(Djebbar et Erle;2004). 

2.1 Porozita 

Každá hornina obsahuje různé druhy dutin, např. póry, pukliny kaverny, jež 

souhrnně označujeme jako póry (Bujok,1988). Porozita je definována jako poměr 

objemu pórů horniny k celkovému objemu horniny: 

Φ = 
      

  
 = 

  

  
 

Kde:  

Φ = porozita 

Vb = celkový objem korektorské horniny 

Vgr = objem zrn 

Vp = objem pórů 

Rozlišujeme tři druhy pórovitosti- pórovitost celkovou (absolutní) a efektivní 

porozitu. Celková porozita je poměr celkového objemu pórů v hornině k jejímu 

celkovému objemu. Otevřená pórovitost je vyjadřována jako poměr objemu všech 

navzájem komunikujících pórů k celkovému objemu horniny (Bujok,1988). 

Efektivní porozita je poměr propojených pórových prostor k celkovému obejmu 

horniny a je důležitá pro studium proudění tekutin horninou, jímž se zabývám 

v této práci, a proto se nebudu zabývat absolutní pórovitostí Pro zrnité horniny, 

jako např. pískovec, se hodnoty efektivní porozity blíží k hodnotám celkové 

porozity, zatímco pro dobře zpevněné horniny, jako např. břidlice, nebo pro 

horniny, u kterých je významné zastoupení hydraulicky uzavřených a 

polozavřených pórů, případně sekundární a puklinové porozity, např. vápence, 

jílovitá a prachovitá klastika, mohou existovat velké rozdíly mezi hodnotami 

efektivní a celkové porozity (Torsaeter et Abtahi,2003). 

Porozita může být klasifikována dle svého původu jako primární a 

sekundární. Primární porozita vzniká během usazování sedimentu, patří sem 
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průliny mezi jednotlivými zrny, z kterých je hornina tvořena a na dutiny, mezi 

jednotlivými vrstvami horniny. Sekundární porozita vzniká pozdějšími geologickými 

pochody, jež působí na již uloženou horninovou formaci. Změny v původním 

pórovém prostoru mohou vzniknout díky proudění vody a různých roztoků, které 

zapříčiní rozpuštění některých horninotvorných složek, např. krasové jevy ve 

vápencích, díky nimž vznikají kaverny, změnou objemu složek horniny 

dehydratací, dolomitizací. U dolomitizace vápenců dochází k až 10% změně 

objemu oproti původnímu objemu. Dále pak působením tlaku nebo může být 

sekundární porozita způsobena tektonickým porušením horniny,.(Dejbbar et 

Erle;2004) Působením tektoniky na porézní horniny dochází ke změnám 

pórovitosti, protože porušením celistvosti horniny vznikají nové pórové prostory 

(pukliny, trhliny), případně jsou tyto primární pórové prostory uzavírány.(Torsaeter 

et Abtahi, 2003). 

 

Obrázek 1: Druhy porozity (Internet 1, upraveno) 

2.2 Vliv stlačení horniny na velikost pórovitosti 

Působením vnější síly na porézní horninu dochází k zmenšování její 

pórovitosti, horninová zrna se vlivem vnějšího tlaku deformují a uzavírají póry mezi 

sebou. Rozsah změn pórovitosti s ohledem na působení vnějšího tlaku může být 

vyjádřen  
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Kde         jsou porozity za tlaků P2 a P1, a Cf  je index stlačitelnosti. Stlačitelnost 

je definována jako součet stlačitelnosti obou typů zrn, tedy před a po stlačení a 

stlačitelnosti pórů.(Torsaeter et Abtahi, 2003) 

2.3 Nasycení kapalinou (saturace) 

Kromě samotné pórovitosti korektorské horniny je důležité, do jaké míry 

jsou póry horniny zaplněné tekutinou.Tato vlastnost se nazývá nasycenost 

kapalinou a vyjadřuje se jako podíl celkového objemu pórů zabraných tekutinou 

(ropou, vodou, plynem) k celkovému objemu póru v hornině. Pro nasycení horniny 

plynem, bude vztah vyjadřující stupeň nasycení v tomto tvaru:  

   
                        

                               
 

 

Kde Sg je stupeň nasycení plynem 

Podobně vyjádření může být napsáno pro ropu a vodu. Součet stupňů 

nasycení plynem, vodou a ropou musí být 100% : 

           

Kde , So je stupeň nasycení ropou, Sg je stupeň nasycení plynem,  Sw je stupeň 

nasycení vodou. Součet objemů jednotlivých frakcí musí odpovídat objemu pórů 

v hornině. 

            

Kde    je objem ropy,    je objem plynu,    je objem plynu.  

2.4 Viskozita 

Viskozitou se rozumí schopnost tekutiny vzdorovat smykovému namáhání, 

jež se projevuje při jejím proudění. Pohybují-li se sousední vrstvy tekutiny různými 

rychlostmi, na jejich rozhraní dochází ke vzniku napětí, které brání pohybu 

tekutiny. Pomalejší vrstva se pohybuje rychleji, vrstva s původně vyšší rychlostí se 

zpomaluje. Toto zmenšení je způsobeno tečnou silou, kterou nazýváme vnitřní 

tření neboli viskozitou, vazkostí.(Bujok,1988). 

Tečné napětí, neboli vazké napětí se vypočítá podle následujícího vztahu: 

    
  

  
 

Kde:   je síla připadající na jednotku dotykové plochy dvou sousedních vrstev 

tekutiny N.m-2 
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  Dv/dr je přírůstek rychlosti na jednotku délky v kolmém směru k pohybu 

  µ je koeficient vnitřního tření, jinak též absolutní viskozita nebo dynamická 

viskozita kg.m.s-1 

K určení rozměru dynamické viskozity se v soustavě CGS užívá jednotka 

pois (P) a hlavně její setina, centipois (cP). Pro převod do soustavy SI se používá 

následující přepočet: 

1P = 0,1 N*s*m-2 

2.5 Permeabilita 

Permeabilita neboli propustnost je dle Bujoka (1988) schopnost pórovitého 

prostředí umožnit tekutině, aby proudila póry horniny. Číselným vyjádřením 

permeability je koeficient propustnosti k. Permeabilita je podmíněna dvěma 

faktory, přítomností pórů kapilární a nad kapilární velikosti a jejich vzájemným 

propojením. Obecně je permeabilita funkcí tlaku (Djebbar et Erle; 2004). 

K určování permeability horniny se používá Darcyho zákon, jež uvádím ve tvaru  

  
 

 
 
 

µ
 
  

 
 

kde:  

v = rychlost kapaliny, (m/s) 

q = průtok, (m3/s) 

k = koeficient propustnosti horniny, (m2); (0,986923*10 -15 m2 = 1mD) 

A = příčný průřez horninou ,(m2) 

µ = viskozita kapaliny, centipoisy (Pa∙s); (1 Pa∙s = 1000 cP) 

L = délka horninového vzorku, (m) 

 P = tlakový gradient (Pa) 

Darcyho zákon platí pouze v určitých podmínkách, jež se týkají proudění 

kapaliny, nasycenosti vzorku, chemické stability při styku kapaliny s horninou 

apod. Platí v podmínkách laminárního proudění, což je takové proudění, kdy se 

částice tekutiny pohybují ve vrstvách. Hornina musí být 100% nasycena 

protékající tekutinou a mezi ní a tekutinou nesmí docházet k chemickým reakcím, 

absorpci nebo adsorpci.(Lake et Fanchi, 2007). 
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Ke kvantitativnímu posouzení permeability se užívá jednotka Darcy, jež 

není v soustavě SI, v této soustavě se používá m2 a převod mezi jednotkami 

Darcy a m2 je následující 1Darcy = 0,98692*10-12 m2. 

Permeabilitu můžeme rozdělit do tří druhů a to na celkovou (absolutní), 

efektivní(fázovou) a relativní.(Bujok, 1988). 

 Celková permeabilita vyjadřuje charakteristiku kolektorských hornin při 

nasycení jedinou fází neomezeně mísitelných fluid. 

 Efektivní permeabilita vyjadřuje schopnost porézní horniny vést svými póry 

tekutinu při menším, než 100% stupni nasycení touto tekutinou 

 Relativní permeabilita je poměr efektivní permeability pro určitou tekutinu 

(ropa, voda, plynu) k celkové permeabilitě horniny (Torsaeter et Abtahi, 

2003)  

Permeabilitu můžeme stejně jako propustnost rozdělit i podle jejího vzniku 

na primární a sekundární. Primární permeabilita vzniká při samotném ukládání 

horninového materiálu, sekundární permeabilita je výsledkem modifikace 

horninové matrix v důsledku stlačení horniny, cementace a rozpukání horniny. 

Sekundární permeabilita představuje např. v málo propustných karbonátových 

horninách hlavní systém pórů, umožňující proudění tekutin.(Djebbar et Erle 2004). 

Podmínky pro platnost Darcyho zákona: 

1. Vzorek z jádra je 100% saturován tekutinou 

2. Viskozita proudící tekutiny je konstantní 

3. Proudící kapalina je nestlačitelná 

4. Proudění je lineární, ustálené a v laminárním režimu 

5. Průtok kapaliny porézním médiem je ve viskózním režimu (hodnota průtoku 

je dostatečně nízká, takže je přímo úměrná rozdílu tlaku nebo 

hydraulickému gradientu) 

6. Proudící kapalina chemicky nereaguje s horninovým vzorkem 

Sníží-li se během protékání kapaliny hodnota Reynoldsova čísla pod 1, 

znamená to, že už nejsme v oblasti laminární,ale turbulentního proudění. 

Reynoldsovo číslo je poměr mezi inertními silami a viskózními silami. Pro pórovité 

materiály se vyjadřuje takto: 

    
       

 
 

kde: ρ = hustota kapaliny (g/m3); v = rychlost proudění (m/s);     = prostřední 

hodnota velikosti horninových zrn;    dynamická viskozita (Pa*s) 
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Pro splnění podmínek platnosti Darcyho zákona se musí kapalina 

pohybovat viskózním prouděním. Poudění viskózní kapaliny je takové proudění, u 

kterého je bráno  v potaz vnitřní tření, tj. viskozita kapaliny. 

Informace o formování permeability mohou být odhadnuty nebo zjištěny na 

základě výsledků analýz vrtných jader, měření ve vrtech, interpretací dat o 

produktivnosti vrtů. Jedním z nejužívanějších modelů je model Carman- Kozeny, 

který slouží k odhadu permeability na základě znalostí efektivní pórovitosti 

horniny. Užitím tohoto modelu jsme schopni vyjádřit permeabilitu jako funkci 

efektivní pórovitosti, turtuozity neboli křivolakosti toku a specifické plochy povrchu. 

Představme si porézní médium jako svazek turtuózních kapilárních třásní se 

stejným poloměrem. K základnímu vyjádření je zapotřebí znát  Darcyho zákon, 

zmíněný již výše a Poisellův zákon pro viskózní proudění kapaliny v kapilárních 

třásních: 

  
     

    
 

kde r = poloměr kapilárních třásní, cm;  P = rodzíl tlaků, dyn/cm2; L = délka 

kapilárních třásní, cm; µ = viskozita proudící kapaliny, Poise. (Djebbar et Erle, 

2004)) 

Sloučením Darcyho a Poiseuillova zákona dostáváme výsledný tvar modelu 

Carman- Kozeny (Nooruddin et Hossain, 2011): 

  
 

  
    

kde k = permeabilita, µm2;   = turtuozita;   = efektivní pórovitost; r= průměr třásní, 

µm2 

Vyhodnocení měření permeability pro plyn silně závisí na použitém 

tlakovém gradientem. Tento jev, Klinkenbergův efekt, byl vysvětlen skluzem plynu 

na rozhraní plyn- pevná látka (Bujok, 1988) kdy plyn při průtoku nepřilne na stěny 

pórů, jako činí jiné tekutiny a toto prokluzování vede ke zřetelné závislosti 

permeability na tlaku. Vliv Klinkenbergova efektu se zvyšuje se snižující se 

propustností hornin (např. u jílů) (Djebbar et Erle, 2004; Lake et Fanchi, 2007). 

Při měření permeability pro inertní plyn v oblasti lineární proudění tak, aby 

platil Darcyho zákon, je vhodné započítávat právě Klinkenbergův efekt. (Bujok, 

1988).  
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3. Metody měření vlastností kolektorských hornin 

Měření může probíhat v laboratoři na horninových vzorcích, nebo přímo ve 

vrtech pomocí karotážních metod. Výsledky karotáží jsou závislé na interpretaci 

člověkem a na podmínkách ve vrtu, jedná se tedy o nepřímou metodu zjišťování 

vlastností kolektorů. Naproti tomu laboratorní měření pracují se vzorky hornin, 

umožňují přímé měření parametrů, ale zde může dojít vlivem transportu horniny 

z jejího přirozeného prostředí ke změnám ve vlastnostech a složení (může dojít ke 

zvětrávání vzorků…). 

3.1 Měření porozity 

Podle definice porozity ji můžeme určit užitím dvou z následujících 

parametrů: celkový objem, objem zrn a objemu pórů, které využijeme 

k následnému výpočtu. Jinak můžeme porozitu zjistit laboratorně na 

porozimetrech nebo pomocí karotáže ve vrtu. 

K měření celkového objemu vzorku je nutné, aby vzorek byl pravidelného 

tvaru,a musí být zamezeno pronikání kapaliny do vzorku během měření.Tomu se 

dá zabránit ponořením vzorku horniny do horkého parafinu, který na něm vytvoří 

neprůchozí kůrku. Dalším způsobem, jimž lze zabránit nasáknutí vzorku kapalinou 

je nasaturování horniny stejnou kapalinou, v níž bude měření probíhat, nebo lze 

využít nasycení rtutí, jež je nesmáčivá. Celkový objem se učí rozdílem výšek 

hladin, jež odečteme z nádoby, do niž jsme vzorek položili.  

Další možností je změření objemu zrn. Tento objem může být změřen díky 

ztrátě hmotnosti, vložíme- li nesaturovaný vzorek do kapaliny. Nebo můžeme 

objem zrn stanovit pyknometricky.(Torsaeter et Abtahi, 2003) Zjistíme hmotnost 

vysušeného rozdrceného horninového vzorku (hmotnost m), poté vzorek nasytíme 

vodou a osušíme povrch kousků horniny a zvážíme (hmotnost mhn). Vzorek 

přesypeme do pyknometru a doplníme destilovanou vodou, zvážíme (hmotnost 

m2). Hmotnost pyknometru zaplněného destilovanou vodou je m1. Vypočteme 

celkový objem horniny (V0): 

  
         

  
 

kde ρk je měrná hmotnost destilované vody, ρk = 998 kg.m-3; a dosadíme ho do 

vztahu (Petro et Šancer, 2009): 

   
  

  
 

Při měření objemu pórů (Vp) dostáváme hodnoty efektivní pórovitosti 

daného vzorku z vrtného jádra. Všechny metody, jež se k měření pórovitosti 

užívají, jsou založeny na extrakci tekutin přítomných v hornině a následnému 

vpravení tekutiny do pórového prostředí (Torsaeter et Abtahi; 2003). Plyn ze 
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vztažné buňky izotermicky expanduje do buňky obsahující vzorek Po expanzi se 

měří výsledná rovnováha tlaku. Využívá se inertních plynů, jež dokážou rychle 

proniknout do malých pórů, a pro horniny s nízkou permeabilitou se používá plyn 

s vysokou difuzitou (např. hélium, dusík). 

 

Obrázek 2: Schéma héliového porozimetru (Torsaeter et Abtahi, 2003, upraveno) 

Na schématu je znázorněna komora s referenčním objemem V1 plynu a 

tlaku p1, a komora se vzorkem o neznámém objemu V2 a počátečním tlaku p2. Tyto 

komory jsou navzájem propojeny trubicí, na niž je umístěn ventil sloužící 

k vyrovnání tlaků. Otevřením ventilu můžeme určit neznámý objem V2, měřením 

výsledného rovnovážného tlaku p. Je- li ventil u komory se vzorkem otevřen, 

objem systému bude rovnovážný objem V, jež je součtem objemu V1 a V2. Děje se 

tak podle Boyle- Mariottova zákona, což je termodynamický vztah pro izotermický 

děj, kde platí: 

          

A tedy pro tento případ platí : 

                   

Vyjádřením z tohoto vztahu dostaneme vzorec pro výpočet objemu pórů: 
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3.2 Měření plynovým porozimetrem a permeametrem Coreval 

Porozimetr a permeametr Coreval je určen k měření petrofyzikálních veličin 

vrtných jader při použití triaxiálního tlaku 10000psi. Tímto přístrojem můžeme 

změřit objem vzorku Vp, porozitu vzorku, objem zrn a celkový objem vzorku, 

hustotu zrn, permeabilitu plynu a kapaliny, prokluzovací faktor. Měření je založeno 

na neustáleném proudění, kde se objem pórů určí z definice Boylova zákona. 

Tabulka 1: Rozsah měřených parametrů přístroje Coreval (manuál k přístroji 
Coreval, Vinci Technologies) 

Položka Rozsah měřeni 

Triaxiální tlak 10000 psi 

Pórový tlak 250 psi 

Průměr jádra 2,5-3,8 cm 

Délka jádra 2,5-7,6 cm 

Rozsah permeability 0,1- 5000 mD 

Rozsah pórovitosti 0,01-60% 

 

U hornin s malou porozitou, jakými jsou např. jílovce se používá rtuťové 

porozimetrie. 

Do horniny je místo plynu přiváděna kapalná rtuť. Rtuť póry špatně smáčí a 

působením vnějšího tlaku dochází k pronikání rtuti do pórů horniny. Pronikání rtuti 

do pórového prostoru je nepřímo závislé na velikosti působícího tlaku, je- li tedy 

rtuť vstřikována pod malým tlakem, obsadí rtuť velikostně větší póry, a 

s narůstajícími hodnotami tlaku obsazuje stále menší pórové prostory. Celkový 

objem pórů je dán objemem rtuti, jež jsme do vzorku injektovali.Závislost poloměru 

pórů na tlaku je vyjádřena tímto vztahem: (Lake et Fanchi, 2007). 

     
        

 
 

Kde r = poloměr pórů, Ɵ = úhel smáčivosti,   = povrchové napětí 
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Obrázek 3: Schéma rtuťové porozimetrie (a) pumpa pro rtuťovou porozimetrii, (b) 
závislost zaplnění pórů rtutí na tlaku (Torasaeter et Abtahi, 2003; upraveno) 

3.3 Měření permeability 

K měření permeability se využívá proudění kapaliny nebo plynu o nám 

známé viskozitě přes horninový vzorek, u nějž jsme si změřili rozměry a měří se 

průtok kapaliny nebo plynu a rozdíl tlaku před vstupem a po výstupu. Pro měření 

se používá mnoho metod, které závisí na rozměrech vzorku a jeho tvaru, stupni 

zpevnění, druhu použité tekutiny, rozsahu triaxiálního tlaku a tlaku tekutiny.  

Měření permeability se provádí na vzorcích, jež jsou očištěny a 

vysušeny.aby se snáze vzorek 100 % nesaturoval plynem a rychleji se dosáhlo 

ustáleného proudění a  Děje se tak kvůli podmínkám, za nichž platí Darcyho 

zákon: 

1. Jádro je 100% saturováno protékající kapalinou 

2. Proudící kapalina je nestlačitelná 

3. Proudění je horizontální, v ustáleném stavu a v laminárním režimu 

4. Průtok kapaliny je dostatečně nízký, takže je přímo úměrný hydraulickému 

gradientu 

5. Proudící kapalina nereaguje s jádrem, reakcí by mohlo dojít ke změnám 

v charakteristice porézního média (manuál BRP 350) 

6. Suchý vzduch nereaguje s minerály v hornině 

 (Torsaeter et Abtahi, 2003) 

3.4 Měření tlakovým plynovým permeametrem 

Na vstupní straně vzorku postupně zvyšujeme tlak, na výstupní straně se 

hodnoty tlaku nemění, protože je shodný s atmosférickým tlakem nebo zde 

můžeme vyvinout protitlak tak, abychom dosáhli vyššího pórového tlaku a během 

experimentu tak dosáhli i lepší simulace ložiskových poměrů. Průtok plynu se měří 
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nejen kalibrovanou byretou,ale obzvláště u plynů průtokoměry, případně vháníme 

tekutinu do vzorku pod známým průtokem. Použitím inertního plynu (např. 

dusíkem) dostaneme hodnoty absolutní propustnosti (Bujok, 1988).  

Měření probíhalo na permeametru BRP350 francouzské firmy Vinci 

Technologies v Laboratoři stimulace vrtů a ložisek uhlovodíků při Institutu čistých 

technologií na VŠB- TUO. Přístroj je navržen k měření monofázové permeability, 

relativní permeability kapalina- kapalina a relativní permeability kapalina- plyn. 

Triaxiánlí tlak a pórový tlak může být maximálně 5000 psi a teplota jádra může být 

až 150°C. Pórový tlak je měřen na vstupním a výstupním  portu vzorku jádra díky 

použití převodníku relativního a diferenciálního tlaku. Všechny smáčené části 

přístroje jsou z nerezové oceli 316, kvůli odolnosti proti korozi a chemické stálosti. 

Přístroj se skládá ze vstřikovacího čerpadla, dvou pístových akumulátorů, 

jednoho regulátoru průtoku plynu, vyhřívaného držáku jádra, regulátoru protitlaku, 

dělících skleněných trubic pro video záznam při měření relativní permeability, 

systému měřícího tlak a plynoměru. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrázek 4: Čerpadlo (manuál BRP350) 

Průběh měření je kontrolován z počítače díky softwaru Applilab, jehož 

součástí je i makro pro výpočet a vykreslení křivky monofázové permeability. 

3.4.1 Průběh měření 

Vybereme vzorek jádra, změříme jeho délku, průměr a hmotnost. Vzorek 

musí mít délku v intervalu 2,54 – 7,62 cm (1“-3“, 1 palec = 2,54cm), a průměr 

v rozmezí 2,54- 3,81cm (1“-1,5“). Vzorek před měření kvůli platnosti Darcyho 

podmínek osušíme a necháme nasaturovat. Jádro poté zasuneme do držáku tak, 

aby doléhalo na druhý konec a zašroubujeme. Ujistíme se, že jsme držák dobře 

utáhli.  
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Obrázek 5: Komora jádra (manuál BRP350) 

K vyvolání triaxiálního tlaku uzavřeme na ruční pumpě odvzdušňovací 

ventil. Otevřeme ventil HV06 (viz. Příloha 1) a uzavřeme tlumící ventil HV08. 

Stlačením rukojeti zvýšíme tlak, který necháme narůst na námi požadovanou 

hodnotu tlaku. Potřebujeme- li tlak snížit, odjistíme odvzdušňovací ventil. 

Uzavřeme ventil HV06. Poté nastavíme protitlak, jež je zhruba o polovinu menší 

než triaxiální tlak. Otevřeme protitlakový ventil HV07 a zavřeme tlumící ventil 

HV08. Počkáme až velikost protitlaku dosáhne hodnoty kolem 200psi, 

potřebujeme-li snížit tlak, uděláme tak otevřením tlumící ventil HV08 a odjištěním 

odvzdušňovacího ventilu. Dosáhneme- li požadované hodnoty tlaku, uzavřeme 

protitlakový ventil HV07a také tlumící ventil HV08. 

 

Obrázek 6: Ruční tlaková pumpa (manuál BRP350) 
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V každém okamžiku měření musí patit následující pravidlo: 

Protitlak ˂ výstupní tlak ˂ vstupní tlak ˂ triaxiální tlak ˂ 5000psi 

V případě nedodržení podmínky, kdy je vstupní tlak menší jak tlak triaxiální, může 

dojít k prosakování oleje z přístroje do vzorku.  

Při přípravě a samotném měření se řídíme následujícími kroky: 

 S měřením čekáme do ustálení teploty v držáku jádra 

 Kapalinu vstřikujeme do jádra za vysokého průtoku až do doby, kdy je 

výstupní tlak roven protitlaku (P2= Pp) 

 Hodnotu průtoku snižujeme ke kompenzaci  P (diferenčního tlaku) 

 Kontrolujeme, že pórový tlak je menší jak triaxiální tlak, a hodnota  P je 

ustálena 

 

K samotnému výpočtu monofázové permeability pro vodu dojde pomocí 

makra v softwaru, které z naměřených hodnot efektivní permeability a měnících se 

hodnot průtoku a tlakového gradientu  P, kdy makro vypočítá gradient  závislosti 

průtoku a  P a určí tak hodnotu monofázové permeability pro vodu, jako 

konstantu materiálu. 

Při měření s plynem přímo měříme jen efektivní permeabilitu, která je přímo 

závislá na převrácené hodnotě průměrného tlak. Po postihnutí trendu, když se 

převrácena hodnota průměrného tlaku blíží 0, působí na plyn nekonečně velký 

tlak, plyn se začne chovat jako kapalina, díky čemuž můžeme odečíst hodnoty 

Klinkenbergovy permeability. 

 

  



Martina Halatová: Laboratorní stanovení petrofyzikálních charakteristik 

2013  16 
 

4. Laboratorní měření vybraných vzorků vrtného jádra 

Pro měření byla vybrána  čtyři vrtná jádra hořického pískovce a pro 

samotné měření byl použit relativní permeametr  BRP 350 a porozimetr a 

permeametr COREVAL 700 firmy Vinci technologies. 

4.1 Příprava horninových vzorků 

Jednotlivé vzorky jader hořického pískovce byly pořízeny z části 

horninového bloku. K vrtným pracím byla použita vrtačka HILTI DD 160E a 

k samotnému jádrování pak diamantová korunka o průměru 48mm. 

 

Obrázek 7: Jádrovnice (foto  M. Porzer,2013) 

4.2 Charakteristika hořického pískovce 

4.2.1 Vznik 

Vzorky hořického pískovce pocházejí z oblasti České křídové pánve, kde 

díky opakovaným transgresím epikontinentálního moře během křídy docházelo 

k ukládání sedimentárního materiálu. Pískovec náleží Korycanskému souvrství 

(cenoman), kde se uplatňovala mořská sedimentace a sedimentace 

sladkovodního typu, pro kterou je typickou horninou právě šedě až rezavě 

zbarvený zvrstvený pískovec. (Vondroušová,2009).  

 

4.2.2 Petrografický popis 

Hornina bělošedou barvu, která přechází do okrové a béžové s růžovými 

pásky, je kompaktní, s psamitickou strukturou a pórovitou texturou (foto viz. 

Příloha 2). Okem jsou rozeznatelná zrna křemene. Vondroušová ve své práci 

(2009) provedla mikropetrografický popis pískovce, podlé kterého se v něm kromě 

křemene vyskytuje v malém množství zakalený živec, stopově se vyskytuje biotit a 

tmel pískovce je tvořen jílovými minerály (ilit, kaolinit). Hnědý pigment je 

způsobem přítomností oxidů a hydroxidů železa v tmelu.Velikost zrn je od 0,07 

mm do 0,38 mm. 
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Obrázek 8: Fotografie hořického pískovce, vlevo s rovnoběžnými nikoly, vpravo se 
skříženými nikoly (Vondroušová, 2003) 

4.3 Vyhodnocení měření 

K měření permeability byly použity dusík jako inertní plyn, a destilovaná 

voda. Pro určení kolektorských vlastností horniny jsou důležité i samotné rozměry 

vzorků vrtných jader. 

Tabulka 2: Rozměry vzorků vrtných jader 

Číslo vzorku Délka L (mm) Průměr d (mm) Váha za sucha m (g) 

M1 66,2 37,8 144,29 

M2 67,5 37,6 143,51 

M3 66,4 37,8 145,11 

M4 67,7 37,7 147,61 

 

4.4 Měření porozity a permeability pro plyn 

Pro měření porozity a permeability byl jako inertní plyn použit dusík. Při 

měření na přístroji BRP 350 došlo k selhání měření zřejmě důsledkem vysokého 

pórového tlaku, možné neplatnosti Darcyho podmínek a možnou přirozenou 

vlhkostí vzorku a jeho nedostatečným vysušením, jež vedou ke ztížené 

interpretaci naměřených dat. 

Objem pórů byl u vybraných vzorků v intervalu  od 20,74 do 18,80 cm3, tato 

hodnota byla naměřena u vzorku č.4, u nějž bylo měření provedeno dvakrát. 

Pórovitost jader byla v rozmezí 27,78% až 25,26%. Hodnoty koeficientu 

propustnosti se započítáním Klinkenbergova efektu (K∞) jsou v intervalu 5,69.10-

13 až 2,286.10-13 m2. Na jádro působil triaxiální tlak od 600 do 9000psi. 
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Tabulka 3: Minimální a maximální naměřené hodnoty u vzorků 

  

Vp (cm3) Φ (%) K∞ (m2) 

min max min max min max 

M1 19,75686 20,52461 26,99969 27,65083 5,29E-13 5,69E-13 

M2 19,99788 20,7435 27,1336 27,78125 4,77E-13 5,19E-13 

M3 19,2009 19,9512 26,1792 26,8338 2,85E-13 3,11E-13 

M4 

18,8018 19,4992 25,25854 25,85669 2,29E-13 2,55E-13 

19,4632 19,4632 25,4869 26,0114 2,32E-13 2,56E-13 

 

Dochází-li ke zvyšování triaxiálního tlaku působícího na vrtné jádro, dochází 

ke snížení hodnot výše zmíněných parametrů. U objemu zrn je pokles 9,32 mm3 

na nárůst tlaku o 1MPa. Pórový prostor reaguje na zvýšení tlaku o 1MPa 

poklesem pórovitosti o 0,00696% a koeficient permeability se započítáním 

Klinkenbergova efektu se sníží o 4,8. 10-16m2. 

Tabulka 4: Klasifikace propustnosti hornin (Jetel,1973 in Bujok, 1988) 

Koeficient propustnosti kp 
(m2) 

Třída propustnosti Označení horniny dle 
stupně propustnosti 

1.10-9 I Velmi silně propustné 

1.10-10 II Silně propustné 

1.10-11 III Dost silně propustné 

1.10-12 IV Mírně propustné 

1.10-13 V Dosti slabě propustné 

1.10-14 VI Slabě propustné 

1.10-15 VII Velmi slabě propustné 

 VIII Nepatrně propustné 

 

Z tabulek 2. a 3. je podle exponentu koeficientu propustnosti k patrné, že 

daná jádra jsou pro plyn dosti slabě propustná. Po dosažení maximálních hodnot 

tlaku (9000psi), bylo u jader provedeno měření těchto parametrů při snížení 

triaxiálního tlaku na hodnoty 1000 a 600psi. Při tomto odlehčení došlo k mírnému 

růstu hodnot oproti minimálním hodnotám, dosažených při maximálním zatížení 

triaxiálním tlakem. Všechna grafická vyjádření závislosti měřených parametrů na 

tlaku (i pro měření s vodu) jsou uvedena v přílohách 3,4,5,6,7 . 

4.5 Měření porozity a permeability pro vodu 

Měření permeability pro vodu bylo prováděno na stejných vzorcích jako pro 

plyn.Jedna část měření proběhla s působením protitlaku, při druhé části byl na 

konci vzorku ponechám atmosférický tlak. Při měření s protitlakem není patrná 

žádná výraznější lineární závislost, k čemuž došlo zřejmě díky vysokému 
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pórovému tlaku ve vzorku, který způsobil nerovnoměrné snižování permeability. 

Při tomto měření bylo vyvoláno triaxiálních tlaků v rozmezí 600- 5000psi. 

Tabulka 5: Minimální a maximální hodnoty pro permeabilitu vody 

  

Φ (%) K (m2) 

min max min max 

M1 21,81 2,20E-13 2,35E-13 

M2 25,28 26,64 2,19E-13 2,28E-13 

M3 23,93 7,95E-14 8,44E-14 

M4 23,13 6,06E-14 6,38E-14 

 

Při měření bez protitlaku bylo dosaženo triaxiálních tlaků o velikosti 750psi, 

2000psi a 3000psi.  

Tabulka 6: Hodnoty porozity a koeficientu propustnosti bez protitlaku 

P (psi) Φ (%) K (m2) 

750 26,64 7,54E-14 

2000 29,1 7,26E-14 

3000 29,1 7,04E-14 

 

Z hodnot exponentů u koeficientu propustnosti K v tabulce 4.a tabulce 6 

zjišťujeme, že jádra M1 a M2 jsou pro vodu, při měření s protitlakem, dosti slabě 

propustná. Jádro M4 (viz. Tabulka 5,6) je slabě propustné. 

4.6 Výpočet indexu stlačitelnosti 

Působením vnějšího tlaku na horninové vzorky došlo ke zmenšení 

pórového prostoru a tím pádem ke snížení permeability jader. Průměrná hodnota 

indexu stlačitelnosti je 1,22.10-3. 

Tabulka 7: Index stlačitelnosti 

 
Index stlačitelnosti při ΔP= 1MPa 

M1 3,16.10-4 

M2 2,97.10-3 

M3 2,33.10-3 

M4 

1,54.10-4 

3,15.10-4 
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5. Závěr 

Cílem této bakalářské práce bylo stanovení petrofyzikálních charakteristik 

vybraných vzorků hořického pískovce. 

Při měření se pracovalo s odvrtanými jádry z jednoho bloku pískovce. 

Jádrování bylo provedeno diamantovými korunkami. Cílem měření bylo stanovení 

základních vlastností jako porozity pískovce a jeho permeabilita po destilovanou 

vodu a inertní plyn, dusík. 

Získaná data ukazují, že vybraná jádra pískovce jsou slabě propustná pro 

obě fluida, a hodnoty permeability vypočítané pomocí makra softwaru Applilab 

firmy Vinci Technologies, poukazují na fakt, že jádra z tohoto kusu pískovce jsou 

anizotropní. Dva vzorky mají jiné hodnoty permeability a porozity, byl tedy asi 

odvrtány v jiném směru, než zbylé dva vzorky. Z toho vyplývá, že petrofyzikální 

vlastnosti jsou do jisté míry závislé na orientaci. 

Měření petrofyzikálních charakteristik je základem poznání horniny 

v interakci s tekutinou. Parametry zjištěné v této bakalářské práci mohou dobře 

posloužit jako základ při studiu účinnosti metod zvyšování výtěžnosti ropy, kdy 

nám dobře známý a relativně lehko dostupný hořický pískovec poskytne téměř 

reálný model ložiskového prostředí, na kterém je možno posuzovat vlivy 

jednotlivých filtrujících tekutin na produkci uhlovodíků. Podobně jako se v ropném 

průmyslu používají referenční horniny jako pískovec z oblasti Berea, nebo 

Bakerský dolomit. 

Na základě těchto výsledků je možno navazovat dalšími pracemi, jako např. 

posouzení relativní permeability daných vzorků pro různé tekutiny, jako jsou CO2, 

ložisková voda, směs polymerů a povrchově aktivních látek. Posouzení těchto 

tekutin pro zvýšenou výtěžnost viskózních rop, jako je např. ždánická ropa, je 

jedna z cest, kterou je možno zde získané výsledky využít. 
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Příloha 1: Schéma přístroje BPR350 
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Příloha 2:Fotografie vzorků vrtného jádra hořického pískovce (foto Halatová, 2013) 
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Příloha 3:Grafy a tabulky z měření vybraných parametrů pro vzorek M1 

Plyn (Coreval): 

Pc(psi) Pc(MPa) Vp(cm3) ϕ(%) K∞(m2) 
600 4,136856 20,52461 27,65083 5,68E-13 
1000 6,89476 20,4615 27,60349 5,69E-13 
2000 13,78952 20,31548 27,48485 5,59E-13 
3000 20,68428 20,22774 27,42863 5,5E-13 
4000 27,57904 20,14912 27,3727 5,44E-13 
5000 34,4738 20,06867 27,30525 5,36E-13 
6000 41,36856 19,99288 27,23782 5,42E-13 
7000 48,26332 19,89546 27,13529 5,34E-13 
8000 55,15808 19,82264 27,06379 5,39E-13 
9000 62,05284 19,75686 26,99969 5,29E-13 
10000 68,9476 19,69117 26,93388 5,2E-13 
1000 6,89476 20,24215 27,30506 5,61E-13 
600 4,136856 20,3112 27,36175 5,58E-13 
600 4,136856 20,31999 27,37364 5,55E-13 

 

 

 

 1 
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Plyn (BRP350): 

Pc(psi) Pc(Pa) Vp(cc) ϕ(%) K∞(m2) 
600 4,136856 20,52461302 27,65082772 5,68099E-13 

1000 6,89476 20,46149806 27,60349473 5,69421E-13 
2000 13,78952 20,31548033 27,48485437 5,58854E-13 
3000 20,68428 20,22773874 27,4286347 5,49682E-13 
4000 27,57904 20,14912107 27,37270111 5,44173E-13 
5000 34,4738 20,06866504 27,30525444 5,36308E-13 
6000 41,36856 19,99288087 27,23781678 5,42374E-13 
7000 48,26332 19,8954574 27,13528558 5,34027E-13 
8000 55,15808 19,82264372 27,0637888 5,39009E-13 
9000 62,05284 19,756863 26,99968645 5,28758E-13 

10000 68,9476 19,69116918 26,93387664 5,20296E-13 
1000 6,89476 20,242146 27,30505963 5,60841E-13 
600 4,136856 20,31120493 27,36175101 5,57998E-13 
600 4,136856 20,31998583 27,37364227 5,54567E-13 
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Voda (BRP350): 

P (psi) ϕ(%) P (Mpa) K (m2) 

568 21,81 3,916224 2,35094E-13 

1000 21,81 6,89476 2,27554E-13 

2000 21,81 13,78952 2,25264E-13 

3000 21,81 20,68428 2,24623E-13 

4000 21,81 27,57904 2,25264E-13 

5000 21,81 34,4738 2,19698E-13 

500 21,81 3,44738 1,94275E-13 
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Příloha 4:Grafy a tabulky z měření vybraných parametrů pro vzorek M2 

Plyn: 

Pc(psi) Pc(MPa) Vp(cc) ϕ(%) K∞(m2) 

1000 6,89476 20,7435 27,78125 5,19E-13 

600 4,136856 20,71144 27,69908 5,11E-13 

2000 13,78952 20,62104 27,69789 5,08E-13 

3000 20,68428 20,57301 27,69868 5,04E-13 

4000 27,57904 20,43919 27,56869 4,99E-13 

5000 34,4738 20,35099 27,4921 4,98E-13 

6000 41,36856 20,27067 27,41972 4,91E-13 

7000 48,26332 20,18369 27,33315 4,88E-13 

8000 55,15808 20,10387 27,25301 4,77E-13 

9000 62,05284 19,99788 27,1336 4,79E-13 

600 4,136856 20,60869 27,56089 5,05E-13 
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Voda: 

P (psi) ϕ'(%) P (Mpa) K (m2) 

700 25,28 4,826332 2,18741E-13 

1000 25,28 6,89476 2,18938E-13 

2000 26,64 13,78952 2,25156E-13 

3000 25,28 20,68428 2,27554E-13 

4000 25,28 27,57904 2,18938E-13 

5000 25,28 34,4738 2,18938E-13 

700 25,25 4,826332 2,05802E-13 

 

y = -0,0092x + 27,78 
R² = 0,8574 27,1 

27,2 

27,3 

27,4 

27,5 

27,6 

27,7 

27,8 

27,9 

0 20 40 60 80 

P
ŕo

vi
to

st
 (

%
) 

Tlak (MPa) 

Závislost porozity na tlaku 

ϕ(%) 

Lineární (ϕ(%)) 

y = -6E-16x + 5E-13 
R² = 0,906 

4,75E-13 

4,85E-13 

4,95E-13 

5,05E-13 

5,15E-13 

5,25E-13 

0 10 20 30 40 50 60 70 

P
e

rm
e

ab
ili

ta
 K

 (
m

2
) 

Tlak (MPa) 

Závislost permeability K∞ na tlaku 

K∞(m2) 

Lineární (K∞(m2)) 



Martina Halatová: Laboratorní stanovení petrofyzikálních charakteristik 

2013  34 
 

 

 

Příloha 5:Grafy a tabulky z měření vybraných parametrů pro vzorek M3 

Plyn: 

Pc(psi) Pc(pa) Vp(cc) ϕ(%) K∞(m2) 

600 4,136856 19,95122 26,83382 3,10997E-13 

1000 6,89476 19,87928 26,77127 3,11746E-13 

2000 13,78952 19,73106 26,64309 3,07659E-13 

3000 20,68428 19,63463 26,56981 3,03915E-13 

4000 27,57904 19,5466 26,49695 2,98931E-13 

5000 34,4738 19,47497 26,43871 2,95264E-13 

6000 41,36856 19,4029 26,37411 2,9139E-13 

7000 48,26332 19,33661 26,31336 2,9155E-13 

8000 55,15808 19,26768 26,24589 2,87577E-13 

9000 62,05284 19,20089 26,17915 2,85145E-13 

1000 6,89476 19,68497 26,5079 3,05274E-13 

600 4,136856 19,75136 26,56389 3,04999E-13 
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y = -0,0111x + 19,874 
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Voda: 
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y = -6E-17x + 8E-14 
R² = 0,0337 

7,6E-14 
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P (psi) ϕ(%) P (Mpa) K(m2) 

600 23,93 4,136856 7,9516E-14 

1000 23,93 6,89476 8,0454E-14 

2000 23,93 13,78952 8,2043E-14 

3000 23,93 20,68428 8,4421E-14 

4000 23,93 27,57904 8,1332E-14 

5000 23,93 34,4738 8,2418E-14 

600 23,93 4,136856 9,0895E-14 
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Příloha 6:Grafy a tabulky z měření vybraných parametrů pro vzorek M4 

Plyn: 

 

 

 

y = -0,011x + 19,464 
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Pc(psi) Pc(Pa) Vp(cc) ϕ(%) K∞(m2) 

600 4,136856 19,49992 25,85633 2,55E-13 

1000 6,89476 19,47325 25,85235 2,52E-13 

2000 13,78952 19,34517 25,74799 2,48E-13 

3000 20,68428 19,23657 25,65567 2,46E-13 

4000 27,57904 19,15648 25,59173 2,44E-13 

5000 34,4738 19,08085 25,52666 2,46E-13 

6000 41,36856 18,99861 25,4474 2,39E-13 

7000 48,26332 18,91278 25,3594 2,36E-13 

8000 55,15808 18,86272 25,31737 2,35E-13 

9000 62,05284 18,8018 25,25854 2,29E-13 

1000 6,89476 19,28419 25,60022 2,46E-13 

600 4,136856 19,34168 25,6459 2,51E-13 
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Voda: 

P (psi) ϕ(%) P (Mpa) K(m2) 

600 23,13 4,136856 6,25313E-14 

1000 23,13 6,89476 6,27188E-14 

2000 23,13 13,78952 6,38044E-14 

3000 23,13 20,68428 6,20477E-14 

4000 23,13 27,57904 6,06265E-14 

5000 23,13 34,4738 6,22944E-14 

600 23,13 4,136856 6,51466E-14 
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Příloha 7:Grafy a tabulky z měření vybraných parametrů pro vzorek M4- druhé 
měření 

Plyn:  

Pc(psi) Pc (Pa) Vp(cc) ϕ(%) K∞(m2) 

600 4,136856 19,4632 26,00317 2,56E-13 

1000 6,89476 19,44547 26,01138 2,53E-13 

2000 13,78952 19,30792 25,89388 2,5E-13 

3000 20,68428 19,22822 25,84037 2,45E-13 

4000 27,57904 19,15011 25,77897 2,4E-13 

5000 34,4738 19,07543 25,71496 2,43E-13 

6000 41,36856 19,01422 25,66409 2,41E-13 

7000 48,26332 18,95241 25,60861 2,38E-13 

8000 55,15808 18,89703 25,55918 2,33E-13 

9000 62,05284 18,82651 25,48686 2,32E-13 

1000 6,89476 19,33894 25,86818 2,49E-13 

600 4,136856 19,39238 25,90826 2,53E-13 

600 4,136856 19,41093 25,93312 2,53E-13 
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Voda:  

P (psi) ϕ(%) P (Mpa) K (m2) 

750 26,64 5,17107 7,54204E-14 

2000 29,1 13,78952 7,26373E-14 

3000 29,1 20,68428 7,04365E-14 
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y = -0,0321x + 7,7076 
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